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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η Εφορεία μας πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση εργασιών και προμήθεια ανταλλακτικών – 

υλικών για την επισκευή, συντήρησης και αναβάθμιση των Η/Υ και των λοιπών περιφερειακών 
ηλεκτρονικών συσκευών, για τις ανάγκες της εύρυθμης λειτουργίας της, με τη διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής.

Προκειμένου να διαπιστώσετε ακριβώς τις ανάγκες που αφορούν σε εργασίες και ανταλλακτικών – 
υλικών επισκευής και συντήρησης των Η/Υ και λοιπών περιφερειακών ηλεκτρονικών συσκευών της 
Εφορείας μας, παρακαλούμε πριν την αποστολή της προσφοράς σας, να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στις 
εγκαταστάσεις μας από εξουσιοδοτημένο τεχνικό σας.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να μας αποστείλετε εγγράφως την οικονομική σας προσφορά, 
αναγράφοντας με ευκρίνεια την τιμή (για τις εργασίες επισκευής κόστος ανά ώρα και ξεχωριστά το κόστος 
των ανταλλακτικών ανά μηχάνημα), τον αναλογούντα ΦΠΑ καθώς και το σύνολο της αξίας, εντός πέντε 
εργασίμων ημερών, αρχή γενομένης η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υπογραφή της παρούσας στο 
πρωτόκολλο της Εφορείας, σε σφραγισμένο φάκελο, στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα 
αναγράφονται:, σε σφραγισμένο φάκελο στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται:

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/νση: Αγίου Αθανασίου 4, Τ.Κ. 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: με τίτλο για την «εκτέλεση εργασιών επισκευής και συντήρησης των φωτοτυπικών 

μηχανημάτων, μετά της προμήθειας των αναγκαίων ανταλλακτικών/αναλωσίμων υλικών τους»
Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι σε 
περίπτωση που ανακηρυχθείτε ανάδοχος σε ανάθεση άνω των 2.500,00 € καθαρή αξία, οφείλετε να μας 
αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά:
αα) στις περιπτώσεις επιτηδευματία φυσικό πρόσωπο, τον ίδιο τον επιτηδευματία.
ββ) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 

και Ε.Ε.), τους διαχειριστές. 
γγ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

        Η Διευθύντρια της Εφορείας
                         κ.α.α.

    ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΗ 
       Αρχαιολόγος

Συνημμένα: 1 Πίνακας προσφοράς
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